Miestna akčná skupina OZ KRAS (Local Action Group OZ KRAS)
049 11 Plešivec, Čsl. Armády 478, IČO: 42100356, DIČ: 2022651873

Európska únia
Európske štrukturálne a investičné fondy

Výberové konanie MAS OZ KRAS na pracovnú pozíciu

Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu
,,Administratívny pracovník MAS OZ KRAS“

Pracovná pozícia:

Administratívny pracovník MAS OZ KRAS

Miesto výkonu práce: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec
Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 800,00 EUR
Dĺžka pracovné pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 30.04.2023
Termín na podanie žiadosti o zaradene do výberového konania je : 19.04.2022
Na osobné stretnutie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude oznámený termín
výberového konania. Informácie o našej MAS OZ KRAS nájdete na stránke:
www.maskras.sk
Termín nástupu: 01.05.2022
Popis vykonávaných činností:
•
•
•
•
•
•
•

informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS (napr. organizačné
zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),
vybavovanie korešpondencie a písomností podľa pokynov nadriadeného, alebo
všeobecných zásad organizácie,
spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo
všeobecných zásad organizácie,
vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľady a iných informácií organizačného
útvaru
komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek
užívateľov)
plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených
realizácia verejného obstarávania (prieskum trhu)
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Minimálne kvalifikačné predpoklady:
úplné SŠ vzdelanie s maturitou, prax minimálne 1 rok na podobnej pozícii v oblasti
rozvoja vidieka alebo LEADER
•
znalosť maďarského jazyka na komunikatívnej úrovni
•
výhodou ekonomické vzdelanie
•
výhodou vodičský preukaz typu „B“
•

Doklady k výberovému konaniu:
•
•
•
•
•

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
potvrdenie o dĺžke praxe
súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné predpoklady:
komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
flexibilita
zodpovednosť
samostatnosť
dôslednosť
pracovitosť
cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo
zašlite poštou na adresu: MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478 , 049 11 Plešivec v
zalepenej obálke do 19.04.2022. (Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS
OZ KRAS“.
Ďalšie informácie: Kontaktná osoba : Ing. Erika Kolesárová, tel.: +421 911 203 413,
email: manazer@maskras.sk
Ing. Tomáš Várady PhD.
Predseda združenia
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